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Tarkistus 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan lentoturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilit olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

1. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan lentoturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilit olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Or. it

Tarkistus 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan lentoturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2018 tilit olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston (ennen 11. 
päivää syyskuuta 2018: Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto) 
varainhoitovuoden 2018 tilit olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Or. en

Tarkistus 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että viraston 2. panee merkille, että viraston 
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vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 
2018 oli 197,8 miljoonaa euroa, josta 36,9 
miljoonaa euroa saatiin unionin 
avustuksista, 102,9 miljoonaa euroa 
maksuista ja palkkioista ja 2,2 miljoonaa 
euroa kolmansien maiden 
maksuosuuksista; on tyytyväinen siihen, 
että talousarvion toteutusaste on pysynyt 
erittäin korkeana 98 prosentissa eli selvästi 
komission asettaman 95 prosentin 
kynnysarvon yläpuolella; panee merkille, 
että edelliseltä varainhoitovuodelta 
siirrettyjen määrärahojen peruuntumisaste 
on pysynyt matalana 1,8 prosentissa eli 
komission asettaman 5 prosentin rajan 
alapuolella; pitää myönteisenä, että 
talousarvion toteuttamista ja siirrettyjen 
määrärahojen peruuntumista koskevien 
tavoitteiden saavuttamisen vuoksi EU:n 
vuoden 2020 avustukseen ei sovelleta 
seuraamuksia;

vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 
2018 oli 197,9 miljoonaa euroa, josta 36,9 
miljoonaa euroa saatiin unionin 
avustuksista, 103,0 miljoonaa euroa 
maksuista ja palkkioista ja 2,0 miljoonaa 
euroa kolmansien maiden 
maksuosuuksista, 1,1 miljoonaa euroa 
muista tuloista ja 54,9 miljoonaa euroa 
maksuista ja palkkioista kertyneestä 
ylijäämästä; on tyytyväinen siihen, että 
talousarvion toteutusaste on pysynyt 
erittäin korkeana 98 prosentissa eli selvästi 
komission asettaman 95 prosentin 
kynnysarvon yläpuolella; panee merkille, 
että edelliseltä varainhoitovuodelta 
siirrettyjen määrärahojen peruuntumisaste 
on pysynyt matalana 1,8 prosentissa eli 
komission asettaman 5 prosentin rajan 
alapuolella; pitää myönteisenä, että 
talousarvion toteuttamista ja siirrettyjen 
määrärahojen peruuntumista koskevien 
tavoitteiden saavuttamisen vuoksi EU:n 
vuoden 2020 avustukseen ei sovelleta 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että vuosi 2018 oli 
virastolle merkittävä siksi, että sitä koskeva 
uusi asetus tuli voimaan 11. syyskuuta 
20181; toteaa, että viraston vastuut ja 
työmäärä lisääntyivät sen resurssien 
pysyessä lähes ennallaan, mikä aiheutti 
sille merkittäviä haasteita sen tehtävien 
hoitamisessa ja tavoitteiden 
saavuttamisessa vuonna 2018 ja johti 
siihen, että tiettyjen toimintojen 
toteuttamista jouduttiin lykkäämään; 
toistaa, että virastolle olisi annettava 
riittävästi taloudellisia resursseja ja 

3. korostaa viraston elintärkeää 
roolia varmistettaessa lentoturvallisuuden 
ja ympäristönsuojelun mahdollisimman 
korkea taso nopeasti kasvavilla 
lentoliikennemarkkinoilla; korostaa, että 
vuosi 2018 oli virastolle merkittävä siksi, 
että sitä koskeva uusi asetus tuli voimaan 
11. syyskuuta 20181; toteaa, että viraston 
vastuut ja työmäärä lisääntyivät ilman, että 
sen resursseja vastaavasti lisättiin, mikä 
aiheutti sille merkittäviä haasteita sen 
tehtävien hoitamisessa ja tavoitteiden 
saavuttamisessa vuonna 2018 ja johti 
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henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
annetut tärkeät tehtävät;

siihen, että tiettyjen toimintojen 
toteuttamista jouduttiin lykkäämään; 
toistaa, että virastolle olisi annettava 
riittävästi taloudellisia resursseja ja 
henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
annetut tärkeät tehtävät, ja toteaa, että 
henkilöstön määrä oli 31. joulukuuta 
2018 vähentynyt 767:ään (kun vuonna 
2017 henkilöstöä oli 771);

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1139, annettu 4. 
heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua 
koskevista säännöistä ja Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 
1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 
376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 
2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 
kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 
1).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1139, annettu 4. 
heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua 
koskevista säännöistä ja Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 
1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) 
N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 
2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 
kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 
1).

Or. en

Tarkistus 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta lisätä viraston 
taloudellisia ja henkilöresursseja, jotta se 
voi hoitaa tärkeät turvallisuuteen ja 
turvatoimiin liittyvät tehtävänsä, etenkin 
kun otetaan huomioon Boeing 737 MAX -
onnettomuudet ja niitä seurannut 
epäluottamus Federal Aviation 
Administrationia (FAA) kohtaan; toteaa, 
että koska viraston luottamus sen 
tärkeimpään kumppanivirastoon on 
mennyttä, on toteutettava toimia viraston 
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resurssien lujittamiseksi, jotta voidaan 
suojella sitä toimialan 
sääntelykaappaukselta, lisätä sen 
riippumattomutta ja edistää 
eurooppalaisia standardeja;

Or. en

Tarkistus 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa viraston panoksesta 
melua ja hiilidioksidipäästöjä koskevien 
älykkäiden standardien kehittämisessä 
sekä sen vastuusta ilmailualan tuotteiden, 
osien ja laitteiden 
ympäristösertifioinnissa; katsoo, että 
lisäresurssien avulla virastolla voi olla 
johtava rooli ilmailun kestävyyttä 
parantavien toimenpiteiden 
kehittämisessä ja toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 7
Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on tyytyväinen siihen, että virasto 
on toteuttanut merkittäviä toimia 
yhtenäisen eurooppalaisen droonialueen 
luomiseksi;

Or. de
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Tarkistus 8
Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on huolestunut siitä, että 
lentoliikenne on houkutteleva kohde 
kyberhyökkäyksille ja että 
ohjelmistovirheillä voi olla vakavia 
seurauksia; kehottaa virastoa yhdessä 
eurooppalaisen ilmailualan 
kyberturvallisuuskeskuksen kanssa 
lujittamaan entisestään eurooppalaisen 
lentoliikenteen digitaalista resilienssiä;

Or. de

Tarkistus 9
Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. on huolestunut siitä, että RPAS-
järjestelmien tuleva käyttöönotto herättää 
turvallisuuteen liittyvää huolta väestön 
keskuudessa; vaatii virastoa ottamaan 
entistä enemmän huomioon yleiset 
turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ja 
lainvalvontaan liittyvät viranomaisten 
huolenaiheet;

Or. de

Tarkistus 10
Barbara Thaler

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. vaatii virastoa varmistamaan, että 
Eurooppaan laaditaan niin pian kuin se 
on turvallisuusteknisesti mahdollista 
droonien kaupallista myyntiä koskevia 
sääntöjä, joita on helppo noudattaa; on 
huolestunut siitä, että virastolla ei ole 
käytettävissään riittäviä taloudellisia eikä 
henkilöresursseja sen uutta toimeksiantoa 
varten;

Or. de

Tarkistus 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että viraston 
talousarviossa oli vuoden lopussa 2 
miljoonan euron alijäämä (avustuksiin 
liittyvät toiminnot olivat 0,7 miljoonan 
euron verran ylijäämäisiä ja maksuihin ja 
palkkioihin liittyvät toiminnot 2,7 
miljoonan euron verran alijäämäisiä); 
toteaa, että maksuihin ja palkkioihin 
liittyvä alijäämä vähennetään kertyneestä 
ylijäämästä, joka pienenee 54,9 
miljoonasta eurosta 52,2 miljoonaan 
euroon; huomauttaa, että maksuihin ja 
palkkioihin liittyvissä toiminnoissa tulot 
kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa vuoteen 
2017 verrattuna mutta että 
henkilöstökustannukset nousivat 3,7 
miljoonaa euroa, hallintokustannukset 0,9 
miljoonaa euroa ja toimintamenot 2,6 
miljoonaa euroa; toteaa, että avustuksiin 
liittyvissä toiminnoissa avustuksen 
korottaminen 2 miljoonalla eurolla riitti 
kattamaan hallintokustannusten 0,1 
miljoonan euron ja toimintamenojen 1,4 
miljoonan euron kasvun;

4. huomauttaa, että viraston 
talousarviossa oli vuoden lopussa 2 
miljoonan euron alijäämä (avustuksiin 
liittyvät toiminnot olivat 0,7 miljoonan 
euron verran ylijäämäisiä ja maksuihin ja 
palkkioihin liittyvät toiminnot 2,7 
miljoonan euron verran alijäämäisiä); 
toteaa, että maksuihin ja palkkioihin 
liittyvä alijäämä vähennetään kertyneestä 
ylijäämästä, joka pienenee 54,9 
miljoonasta eurosta 52,2 miljoonaan 
euroon; huomauttaa, että maksuihin ja 
palkkioihin liittyvissä toiminnoissa tulot 
kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa vuoteen 
2017 verrattuna mutta että 
henkilöstökustannukset nousivat 3,7 
miljoonaa euroa, hallintokustannukset 0,9 
miljoonaa euroa ja toimintamenot 2,6 
miljoonaa euroa; toteaa, että avustuksiin 
liittyvissä toiminnoissa avustuksen 
korottaminen 2 miljoonalla eurolla riitti 
kattamaan hallintokustannusten 0,1 
miljoonan euron ja toimintamenojen 1,4 
miljoonan euron kasvun; huomauttaa, että 
perustamisasetuksessa ei säädetä 
ilmailualan rahoittamista toiminnoista 
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kertyneestä 52,2 miljoonan euron 
ylijäämästä ja että korjaavia toimenpiteitä 
ei ole saatu päätökseen 
varainhoitovuodesta 2016 lähtien;

Or. it

Tarkistus 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
puitesopimusten käyttö virastossa saattaa 
rajoittaa kilpailua1 a;
_________________
1 a Tilintarkastustuomioistuin, 
”Vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018”.

Or. it

Tarkistus 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa virastoa takaamaan, että 
hankintamenettelyt ja puitesopimukset 
toteutetaan ja pannaan täytäntöön siten, 
että voidaan mahdollistaa reilu kilpailu ja 
taata sovellettavien sääntöjen 
täysimääräinen noudattaminen sekä 
hinta-laatusuhteeltaan hyvien julkisten 
sopimusten toteuttaminen, kuten 
tilintarkastustuomioistuin korostaa 
huomautuksissaan toimien laillisuudesta 
ja sääntöjenmukaisuudesta1 a;
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_________________
1 a Tilintarkastustuomioistuin, 
”Vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018”.

Or. it

Tarkistus 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on tyytyväinen viraston toimiin 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi, kuten siihen, että se 
kannustaa naisia osallistumaan 
hakumenettelyihin ja tarjoaa suotuisat 
työolot sekä äitiyteen liittyviä joustavia 
työjärjestelyjä; pitää myönteisenä, että 
virastoon on perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on lisätä tietoisuutta sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen liittyvistä 
kysymyksistä; kehottaa edelleen 
jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan 
huomioon sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen nimittäessään 
hallintoneuvoston jäseniä;

7. on tyytyväinen viraston toimiin 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi, kuten siihen, että se 
kannustaa naisia osallistumaan 
hakumenettelyihin ja tarjoaa suotuisat 
työolot sekä äitiyteen liittyviä joustavia 
työjärjestelyjä; pitää myönteisenä, että 
virastoon on perustettu työryhmä, jonka 
tehtävänä on lisätä tietoisuutta sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen liittyvistä 
kysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että viraston 
hallintoneuvoston jäsenistössä vallitsee 
sukupuolten epätasapaino, sillä sen 32 
jäsenestä miehiä on 29 ja naisia kolme; 
pyytää tältä osin komissiota ja 
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jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
varmistamisen merkityksen esittäessään 
nimityksensä hallintoneuvoston jäseniksi; 
pyytää virastoa myös toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan entistä 
parempi sukupuolijakauma sen 
ylimmässä johdossa;

Or. en

Tarkistus 16
Daniel Freund

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että viraston 
hallintoneuvosto on hyväksynyt 
väärinkäytösten paljastamista koskevat 
ohjeet, ja kehottaa virastoa varmistamaan 
niiden täytäntöönpanon; panee merkille, 
että sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti 
vuonna 2018 eettisen arvioinnin, joka 
kattoi menettelysääntöjä, eettisiä 
periaatteita ja petoksia koskevat osa-alueet, 
ja toteaa, että arviointikertomuksen 
luonnos on määrä julkaista vuoden 2019 
alussa;

8. on tyytyväinen siihen, että viraston 
hallintoneuvosto on hyväksynyt 
väärinkäytösten paljastamista koskevat 
ohjeet, ja kehottaa virastoa varmistamaan 
niiden täytäntöönpanon; panee merkille, 
että sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti 
vuonna 2018 eettisen arvioinnin, joka 
kattoi menettelysääntöjä, eettisiä 
periaatteita ja petoksia koskevat osa-alueet, 
ja toteaa, että arviointikertomuksen 
luonnos on määrä julkaista vuoden 2019 
alussa; toistaa tässä yhteydessä, että on 
tarpeen ottaa käyttöön suojatoimia 
eturistiriitojen varalta;

Or. en

Tarkistus 17
Daniel Freund

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että virasto sertifioi ilma-
alukset käyttämällä perustanaan 
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demonstraatiota siitä, että niiden 
suunnittelu täyttää kaikki asiaankuuluvat 
lentokelpoisuusvaatimukset ja että kaikki 
toiminnot ovat turvallisia; huomauttaa, 
että olisi tehtävä tarkastus sen 
arvioimiseksi, miksi virasto katsoi Boeing 
737 MAX:n näiden vaatimusten 
mukaiseksi.

Or. en


